Spotřebitelské ceny zemního
plynu pro domácnosti
za čtvrtletí *

Ceny E 5-04

2005

Registrováno
ČSÚ ČV 73/05
ze dne 4. 6.2004
IKF 636004

za pololetí *
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2005. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte do 30. kalendářního dne po sledovaném období
ČSÚ - odbor statistiky cen, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

Informace podá: ČSÚ - Ing. Jiřina Weissová, e-mail: weissova@gw.czso.cz
IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
sestavil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
* K příslušnému období, za které se výkaz předkládá, se uvede kalendářní číslo čtvrtletí nebo pololetí
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Společné vysvětlivky:
Výkaz se vyplní v případě: a) čtvrtletí údaji platnými k 31. 3. 2005, k 30. 6. 2005, k 30. 9. 2005 a k 31. 12. 2005
b) pololetí údaji platnými k 1. 1. 2005 a k 1. 7. 2005.
Zjišťování cen plynu pro domácnosti slouží k výpočtu průměrných cen plynu.
Výkaz se předkládá za každé čtvrtletí a pololetí. Pokud se cena nezmění, je nutno oznámit tuto skutečnost a IČO vykazující jednotky
(e-mailem) příjemci výkazu a výkaz se nepředkládá.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn ve vývoji vykazovaných dat nebo logických nesrovnalostí, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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C070 Kategorie Eurostatu pro domácnosti
04C070
Vypočtená cena v Kč/MW.h včetně stálého měsíčního platu, na 2 desetinná místa
Roční spotřeba
plynu v MW.h

Čís.
řád.

a

b

c

DO

0,777

01

D1

2,326

02

D2

4,652

03

D3

23,260

04

D3b

34,890

05

Kategorie

bez DPH
včetně všech ostatních daní

bez všech daní

1

2

3

99

Kontrolní součet (ř. 01 až 05)

C071

včetně všech daní

Kategorie ČR pro domácnosti
04C071
Cena v Kč včetně DPH

Roční spotřeba plynu
v MW.h

Čís.
řád.

a

b

0 - 1,890

01

1,891 - 9,450

02

9,451 - 63,000

03

nad 63,000

04

Kontrolní součet (ř. 01 až 04)

99

Cena v Kč bez DPH

na 2 desetinná místa
za MW.h

stálý měsíční plat

za MW.h

stálý měsíční plat

1

2

3

4

Prodané množství
v MW.h
za minulý rok

Celkové tržby
v tis. Kč
za minulý rok
bez des. míst

Počet odběratelů
za minulý rok

5

6

7

Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku obsahují drobné změny - vyznačeny kurzívou)
C070
sl.a,b: Kategorie spotřebitelů na základě požadavků Eurostatu
(Směrnice Rady 90/377 EHS)
sl.1 až 3: Vypočtená cena pro definovaného odběratele

C071
sl.a: Kategorie spotřebitelů užívané v ČR
sl.1 až 4: Cena za MW.h a stálý měsíční plat v kategoriích užívaných v ČR
sl.5 až 7: Vyplňují se 1x ročně po uplynutí hospodářského roku vždy ve výkaze, který se doručuje ČSÚ do 31.1.

